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6 dagen Lentecruise 6 dagen Herfstcruise
Proef de lente! Overdag varen is meer genieten  
van het uitzicht. 

Een ‘must’ voor iedere levensgenieter!
Overdag varen is meer genieten van het uitzicht 

Dag 1
Via Antwerpen en Lummen rijden we naar Keulen 
waar we rond de middag inschepen aan boord 
van de MS Rhein Prinzessin. Het schip vertrekt in 
de namiddag richting Koblenz, één van de mooiste 
en oudste steden van Duitsland met een geschie-
denis van meer dan 2000 jaar. Avondmaal en 
overnachting aan boord. 

Dag 2
Tijdens ons ontbijt vertrekt het schip richting Rü-
desheim. Door de ligging van deze stad, werd dit 
in de 19e eeuw een populaire bestemming voor 
gastronomie en vertier. Gelukkig is deze reputatie 
gebleven! Avondmaal en overnachting aan boord.
 
Dag 3
Zeer vroeg voor de ochtendgloren vertrekt ons 
schip richting Speyer. Ontbijtbuffet aan boord. 
Speyer was een van de belangrijkste steden in het 
Romeinse Rijk en is bekend om de grootste Room-
Katholieke kerk in de wereld, de St. Mary Kathe-
draal. Na het avondmaal zet het schip koers voor 
een nachtvaart richting Straatsburg. Overnachting 
aan boord. 

Dag 4
Ontbijt aan boord. Vandaag hebben we een gan-
se dag in Straatsburg, een dynamische stad waar 
diverse Europese instellingen gevestigd zijn maar 
waar we ook erkend historisch erfgoed zullen ont-
dekken. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 1
Via Antwerpen en Lummen rijden we naar 
Mainz waar we rond de middag inschepen aan 
boord van de MS Olympia. In Mainz kunnen we 
de binnenstad met haar vele historische gebou-
wen en monumenten bezichtigen. Het oudste 
en bekendste bouwwerk is de Dom van Mainz. 
Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 2
Tijdens ons ontbijt vertrekt het schip richting 
Rüdesheim, waar we na een anderhalf uur varen 
aanmeren. Rüdesheim is een geliefde toeristen-
plaats en heeft van alles te bieden. Mogelijke 
bezoeken zijn het ‘Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinett’ of met de kabelbaan naar het 
uitzichtpunt boven de stad. In de beroemde 
‘Drosselgasse’ treffen we vele gezellige ‘Weins-
tuben’ aan. In de middag varen we verder door 
het gebergte van het fraaie Rijndal. Na een 
indrukwekkende cruise met de passage van de 
bekende Lorely doen we het bekende toeris-
ten- en wijnstadje Boppard aan. Avondmaal en 
overnachting aan boord.

Dag 3
Ontbijt. Vrije voormiddag in Boppard. Rond de 
middag varen we van Boppard naar Koblenz, 
waar we in de namiddag aanmeren. Koblenz, 
één van de mooiste en oudste steden van 
Duitsland met een geschiedenis van meer dan 
2000 jaar. Kerken, kastelen, paleizen en deftige 
burgerhuizen getuigen van een rijk verleden. 

Dag 5
Ontbijt en middagmaal aan boord. Kort na de 
middag bereiken we Mainz. Vanaf de Rijn gezien 
ziet de stad er voornaam, rustig en een beetje 
streng uit, maar wanneer u de kronkelige, nauwe 
steegjes in het centrum doorgaat zult u zien dat het 
hier altijd even gezellig en druk is. Avondmaal en 
overnachting aan boord.

Dag 6
Vroeg in de ochtend vertrekt ons schip richting 
Andernach. Wij genieten nog van een brunch aan 
boord. We verlaten het schip kort na de middag 
en hebben nog even tijd om de stad te verkennen. 
Nadien rijden we terug richting België.

Het schip MS RHEIN PRINZESSIN ****
Dit is een schip dat met veel zorg en toewijding 
volledig gerenoveerd is en zo een grotere luxe en 
comfort biedt. 4 passagiers dekken - de stijlvol 
ingerichte Panorama-Lounge met bar en restau-
rant - kleine scheepsboutique - bibliotheek - lift 
(Neptun dek is niet bereikbaar per lift) - een klein 
wellnesscenter met sauna. fitness, kleine jacuzzi en 
douche - zonnedek met ligstoelen. Alle kajuiten 
hebben buitenzicht, zijn comfortabel en elegant 
ingericht en ongeveer 15 m² - op Orion dek met 
balkon, op Saturn dek met grote vensters (kunnen 
niet geopend worden), op Neptun dek met kleine 
vensters (kunnen niet geopend worden) - douche/
toilet, haardroger - airconditioning - radio, SAT-TV, 
safe, telefoon - 220V wisselstroom.

Een avondbezoek aan deze oude stad is zeker 
een aanrader! Avondmaal en overnachting aan 
boord.

Dag 4
Ontbijt. Vertrek van Koblenz richting Andernach, 
waar aankomst voorzien is in de vroege voormid-
dag. In het gezellige centrum van deze voorma-
lige Keltische vesting zijn achter de nog deels in 
tact gebleven stadsmuren veel overblijfselen uit 
die tijd terug te vinden. Vrije namiddag in de 
stad. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 5
Vroeg in de ochtend meren we aan in Keulen. 
Wij genieten van ons ontbijt aan boord. Nadien 
ganse dag om de stad te bezichtigen. De Dom 
in Keulen is wereldberoemd. Rondom deze 
imposante kathedraal bevinden zich prachtige 
winkelstraten en tal van bezienswaardigheden 
zoals het parfumhuis 4711 en het aan de Rijn 
gelegen Schokoladenmuseum. ’s Avonds korte 
vaart richting Monheim am Rhein. Avondmaal 
en overnachting aan boord.

Dag 6
Wij genieten nog van ontbijt aan boord. We 
verlaten het schip en hebben nog even tijd om 
de stad te verkennen. Monheim am Rhein is een 
stad met meer dan 850 jaar geschiedenis en 
heeft een sfeervolle ommuurde Altstadt, met 
diverse gezellige restaurantjes en café’s. Nadien 
rijden we terug richting België.

PERIODE
20/03/2019 - 25/03/2019

€ 639 Neptun dek (klein venster)

€ 689 Saturn dek (panorama venster)

€ 789 Orion dek (balkon)

Eenpersoonskamer: op aanvraag

INBEGREPEN
- Reis per luxe autocar met bar, toilet, dvd en 

airco
- Verblijf op basis van vol pension in een 

tweepersoonskajuit
- Welkomstcocktail & Captains dinner
- Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
- Baan en haventaksen, BTW & garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Eventuele toegangsgelden
- Fooien (ca. 8 EUR per nacht per persoon)
- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
-  Gids
- Annulatie- en reisbijstandverzekering

Enkel opstap Assenede, Oostende, 
Gentbrugge, Antwerpen & Lummen mogelijk 
voor deze reis

PERIODE
27/10/2019 - 01/11/2019

€ 579 Bovendek

€ 639 Hoofddek

Eenpersoonskajuit: op aanvraag

INBEGREPEN
- Reis per luxe autocar met bar, toilet, dvd en 

airco
- Verblijf op basis van vol pension in een 

tweepersoonskajuit
- Welkomstcocktail
- Vrij gebruik van alle faciliteiten aan boord
- Baan en haventaksen, BTW & garantiefonds

NIET INBEGREPEN
- Eventuele toegangsgelden
- Fooien (7 EUR per nacht per persoon)
- Alle dranken en persoonlijke uitgaven
-  Gids
- Annulatie- en reisbijstandverzekering

Enkel opstap Assenede, Oostende, 
Gentbrugge, Antwerpen & Lummen mogelijk 
voor deze reis

CRUISE

CRUISE

Casual dress code (tijdens de “Captains evening” 
worden mannen gevraagd een pak te dragen en 
vrouwen om een jurk te dragen, formele avond-
kledij is niet verplicht) - boordtaal Duits - munt-
eenheid Euro - alle grote kredietkaarten worden 
aanvaard. Uitgebreid ontbijtbuffet, meerdere 
gangen lunch en diner - namiddag koffie/thee - 
kwalitatieve Europese keuken.

Het schip MS OLYMPIA ***
Dit elegant-gezellige schip, met een capaciteit 
voor 96 passagiers, vaart naast de Rijn en de 
zijrivieren ook op de Donau en de Nederlandse 
en Belgische waterwegen. Het schip is in 2016 
geheel gerenoveerd en het beschikt over een 
ruime lounge met bar, waar u rustig kunt zitten 
en genieten van het uitzicht of van uw drankje 
onder het genot van livemuziek. In het ruime 
en uitnodigende restaurant met grote ramen, 
geniet u van de kookkunsten van onze ervaren 
keukenbrigade.
Het schip is in 1984 in Sliedrecht gebouwd. 
Mede door de recente renovatie voelt het schip 
licht, modern, warm en zeer welkom aan. Alle 
hutten beschikken over één of twee losse bed-
den, een flatscreen tv en vanzelfsprekend een 
privé badkamer met douche, wastafel en toilet, 
en een individueel regelbare airconditioning. 
Tevens beschikken de kamers over een comfor-
tabele zitgelegenheid.


